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LIFFÖRSÄKRINGS

AKTIE BOLAG ISTETTIN. Ferd Sfampr
VJLa.II.ICI."

Generalagentur förFinland, Hagas undsgatan 9.

oaram~<slaåef
i!

A. W. EKLUND & C:o
Skilnadsgatan 19. Telefon 310

Välsorteradt lager af

Tidning för Helsingfors

&eoré 'kfijißström

Teatrar och Konserter.

Viner & Spirituösa

Skrädderi-Etablissement

—=

Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag

billigapriser.

2i

Fredagen den 18 Februari

68
DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31.
SUOM. TEAATTERI. SS
SVENSKA TEATERN.
Perjantaina Helmikuun 18 p:nä 1898.
Kansannäytäntö alennetnilla hinsioilla
näytellään:

Fredagen den 18 Februari 1898
Kl. 7,30 e.

cflZusfatainen.
l-näytöksinen laulunäytelmä. Kirjoitt. Szigligeti.
Henkilo t:
Herra Egir, Unkarilainen tilanhaltija
Isakki Lattu.
Roosa, hanen sisarensa tytät .
Sirkka Hertzberg.

ni.

Wfl Cl Tf* IT* A I I A
Komedi

..
Herra.Sandory .......Oskari Salo.
Lajos,£Eg:in en-immäinenpalvelija Evert Suonio.
Peti, Mustalainen ...... Otto Närhi.
Palvelijoita.

m

a

i4 akter af YictorienSardou. Öfversättning

03

Hannele.
Henkilöt
Hannele
. Oskari
Olga Leino.
Gottwald opettaja
Salo.
Mai-tha sisar, laupeudensisar . . Olga
Tulpe,
/-Naemi Kahilainen.
j

Personerna

Hr
Hr
Hr
Hr

. ..
Varignolles
.
Daniel Raibaut
La Bordette

Baronessan Couturier

«

.....

Delphine de Valtamiers
S ?
.2 IYolande La Bordette .
Diane

$ .3 -p

®

11
oto ,Q
S

43£
be

Simone
Pierre \
Dubois I tjänstefolk

Thérése

Solange

)

Hansson

;

Öberg.

Castegren.
Malmström.

Fröken Valborg Holmlund

Fru Stavenow
Frk Book.
Frk Gerasimowitsch,
Svensson.
Hr Precht.
Frk Spennert.
Frk Liljänder.

Börjas kl. 7,50 och slutas omkr. kl. 10,15 e. m

SKÅNE",
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Fotograf SUNDSTKOMB annons
å andra och tredje sidorna.

ARRAKS PUNSCH,

fl

prisbelönt med guldmedalj vid många
utställningar. Högsta utmärkelse hederspris (Diplöme d'honneur) vid utställningen iBordeaux 1895.

.-...,

fcV^^
lAleksis
Kautio,

Hemmo Kallio.
Berger, ylitarkastaja
Emil Falck.
Sehmidt, virastonpalvelija .
Kaarlo Keihäs.
Tohtori Wachler
Evert Suonio.
Hannelen kuumeenhoureissa ilmestyy:
Muurari Mattern, hanen isänsä
Otto Närhi.
Naisolento, hanen äitivainajansa . Maria Eängman.
Musta enkeli
Kaarle Halme.
l:nen ~|
rHelmi Talas.
2:nen > valkoinen enkeli
.<Lilli Högdahl.
3:mas J
(Sirkka Hertsberg.
Sairaanhoitajatar.
Olga Salo.
Wieras
Oskari Salo.
nuorukaisia,
enkeleitä, köyhäinhuoSurevia naisia,
nelaisia ja koululapsia.
;. (Näytösten välillä ihan lyhyt väli-aika).
Ovet avataan k:lo V2
8. Näytäntii alkaa k:lo Bja
loppuu k:lo I._,1 ._, 11.

..
.

Kamp

m

mm

få 1» 1S^éEk

Tr»^r

"#

Wiekels
t* J.H.YIIBLåiraCL

.

Seidel, työmies

Wiener Damorkestern J. C. Schwarz,

från kl. 3 e. m.
liM|.

"Kg M V
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HÖtei

Middagskonsert
n—

t

innehafvare

Ml
*M'

Viktor Rtjdman.

CA

ta
pr
!■■!■

CD

Jacob

o

från kl. 8 e. m.

Helsingfors, Alexandersgatan17.

Utför omsorgsfullt ocfc till billiga priser allt fotografiskt arbete såväl
telefon 2453.
inom som utom atelieren.

AXA LINDHOLM

Kaserngatan BT:o 26
förfärdigar af resp. kunders egna tyger såväl enkla
som elegantaste

Alexandersgatan 7. T. 638

Modernt och omsorgsfullt arbote garanteras.

OBS.! Enda specialaffär.

-= Damklädning-ar.=—

Aftonkonsert

G. Tahfs
Ylle & Tricotvaruaffär

-re

1 ULU^lUli

AXEL PALMROOS

3

Vinaffär.

m

Lager af fina äkta

Viner, Cognac, L/körer & Rom.
Grönqvistska stenh. Tel. 3 20.

LORENS MALMSTRÖMS

Akta

Viner och spirituösa

direkt importerade från utlandet hos
Hjelt & Lindgren.

CO

29

Herrekiperingsaffär
Unionsgatan 28,
Filial: N. Esplanadgat. 43
Speoialité: ORAVATTER.

Albion Lamppumakasimi

&3
CO
CO

Omistaja

Victor

Radman.

s

Juho Wirtanens

D. P. BYEIIBAHL J"£

■

>

Telef. 1727,
Unionsgatan 17.
Suurin erityis liike
Välsorteradt lager, billiga priser.
Största specialaffär
Lamppuja,
Lasia, Porsliinia, NikHufvuddepot af Dr Lahmanns
för Lampor, Glas, Porsliner,Nickel- underkläder.
keli-tavaroita & Kuvapatsaita, Lavaror, Byster, Barnvagnar, PetroSKOAFFÄR.
stenvaunuja, Petroleumia &
af
Jouvins
&
Ensamförsäljn.
leum & Benzin.
Ö.
Benziniä.
Henriksgatan
N:o
3.
C:o's i Grenoble världsberömda
Största lager af inhemska skodon. Prima
Billigt iparti & minut
Halvalla tukuttain ja våhittåin.
handskar.
gummigaloscher, äkta Collanolja m. m.
N. Esplanadg. 37.

■

- - Li ntft fITPO tp

flkxaitdersa.- k (ing. fr. fiaaasundsg. 2.)

§äBSR.I&BG>tK

o

C. F. CARLANOER.

första Ateliern I tr.upp. (Vanliga priser. Frisbelönt s Paris) flndra Ateliern 4 tr upp

Clungqvim fotografiska fltelier

Hilda Lönngrens

(K

Kontor Mikaelsgatan H:o 3.

MA.GA.SXN JDU NORJD.

h Albion Lampmagasinet

■1
laaNa

Salo.

köyhainhuonelaisia

Brand- & Lifförsäkringsaktiebolag:

Alla dagar

Os

...
. ....
..........

IHr

(D

G
"H

Ä
Hanke,

Hr Fröberg.
Hr Franck.
Hr Lindh.
Fru Bränder.
Frk Holmlund,
Fru Riégo

Jubelin

Marcelle

(2-osainen unelmaruno. Kirj. Gerhart Hauptiuaun).

Hr Swedberg

René Couturier
Olivier Couturier
Albert Villeras
Chatillac

&■■■

Tapaus: Herra Egrin kartanossa, lähellä
Szegedin'in kaupunkia.
(Pitkä väli-aika).

P

Regie: Mauritz Swedberg

a

t^"*

1898.

För 2:dra gången

«h

=—

Prisen beräknas billiga.

N:o 73.

II

Östra Henriksg. N:o 1.
Argos hus
Håller fin finaste material.

Elegant snitt.

% -J

lä

V»

grafisk Atelier.

Isitkortsformat å 6 IXlk, pr duss.

N. Esplanadg. 31
Catanii hus.)

CD

S
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ABRALD WASASTJERNAS Blomsterhandel,
H

Filharmoniska Sällskapet.

Brudslöjor

kransar, band, spetsar, sidentyger
och plyscher i största urval hos

■

O

populära

9 Alexandersgatan 9.

CM

2. Michaelsgatan

CO
OD

2.

Telefon 491.

Va 8 e. m

3T

SPIRITUÖSA.

»-^

Barngarderobesi
Högbergsgatan 45.

Telefon 1968.

Till venster, första porten från Esplanadcn.

sss

Beställningar emottagas.

Finsk Konstslöjd Utställning

X

V\onserten

Lördagen den 19 Februari kl.

Rekommenderar färska varor alla da=
gar. Billigaste smörgås & portions ser=
vering. Äfven for afhämtning.

se

VINER &

gifves

Helsingfors Charkuteri

g5

Försäljningiparti och minut af endastäkta utländska

s«:de

Firma H. Ellmin.

SKILNADEN 4.
BODEGA
ESPANOIA
Helsingfors.

Societetshuset

OlöS ! Ijolcalom.l3ytot.

Program

CARL BERGROTH

Ouverture till op. w Tantalusqvalen Suppe.

Mikaelsgatan I
Största lager odekorerade föremål för glödritning- och träskärning. Färger för trä och läder.
Bästa glödritningsapparater.
Beställningar emottagas tacksamt.

Am Wörthersee, vals
Entr'act ur op. Mignon"

Koschat,

Fantasi ur op.

Gounod

Thomas

Faust"

SPIRITUÖSA och

Don

Juan"

BADINRÄTTNING

Mozart,

(Hr J. Vogel.)

Suite

m

i:sta Klass
Sachs,

Consertino, för basun

VINER

såväl på flaskor som litervis från fat.

Paus
Ouverture till op.

5

Fabiansgatan K:o 2g,
Telefon No 750

»-

Wladimirsgatan 32. Telefon 197

s/ W. Engberg

Järnefelt,

Preludium. Andaute. Scherzo,
Adagio Pinale.
icci

.

"

§

Ukrainsk dans
Två visor i folkton

ca

Tarantella

cleuelandl

CD

o'
09

9]

hvilka äro fastade vid kombineraae trä
och alluaaiuium skenor. Hjulen blifva c^.
sålunda utomordentligt starka och rm- K"
garna de mest, elastiska.
K»

j

3
"3£

<^

Clevelands Glincher- ringar, &

3.

F"
i hvilken stiftet och blocket äro abso- W~
lut härdade och den är därför under- jp
kastad slitning och sträckning i långt &"
mindre grad än någon annan ked,
|jL

& Blomberg,

Helsingfors, Mikaelsg. 19.

(6
8)

C6
Q)

H
(B

s.

e
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som

*M

HA M 31 O JV 1).
skrifver såväl iysk som vanlig skrift
Finnes på lager hos

s

K. A.Dahlins
JGlogatanA och
,Skilnadsg. 15.

-— / ■"****

Sji^""

Q.Durchmans

Helsingfors,
Generalagenter för Finland & Skandinavien

Drogaffarer

Mikaelsgatan 1
o. V. Kajen 20.

L^H

Hagelstams konsthandel.
(Privatbankens hus)

/

VABU MÄRKt

A.Silfverbergs
Drogaffär

N. Esplanadgatan 19

Briljant exposition

Renar hufvudsvålen
Befordrar hårväxten

Mikaelsgatan 1

Ingnides
i hårroten 1å 2
"
gånger i veckan före

J. Granbergs

Parisiska Affischer

Manuf. affär
Hagasundsg,

Erh&lles ido fleata apotek^
drog- ooh parfymaffårer
'
samt iparti genom

CUJDOHOBNBORG. Helsingfors

för rumdekoration

Telefon 135J.

Nytt vackert lager! Ytterst billiga priser

Pria pr flaska 3 mk
>*g

Ii
3

3

K

s!

en Q>

kamningen.

Hagelstams bokhandel

69

Drogaffärer^

Tidskrifter för 1898

OPERAKÄLLAREN.

Jårtinktur"

Carl Jacobsen & C:o

|
i»

■m

ifl »fl

.Pj

Gleveland keden ii- den enda kod.

IBrandt
<0

w»

som finnes är

?

2.

Södermann
Döhler

Den enda värkligt praktiska SKRIFMA SKIN

alla andra velocipeder, nämligen:
1- BurVßlMagren, hvilka äro gjorda
at det finaste värktygsstål samt svarf- i
vade och härdade med den utoinordentligaste precision. De äro oslitbara, ab- &
soiut damtäta och kunua aldrigjusteras ,fe»

H

iorsälje.s

Moskowaky,

Obs.! Under solistens föredrag ingen servering

Följande tre omständigheter ställa Cle- it»veland-Velocipederna betydligt framför

Ä

I Helsingfors

Paus

» m

LMalmströms

1

Herrekiperingsaffär
N. Esplg. 45.
sy.'-;®

Middags- & Aftonkonsert. Table d'hote & å la carte.

>9&
"
O CD
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Linda kommer Arthur, den föregifne tillbakavisad, lämnar han.hånande rum- kväll som Linda spårlöst försvann,neLinda di Chamonix
målaren och båda äro lyckliga samt met, ty han tror ej på flickans oskuld. kade vid altaret att mottaga den ho- "~*
fp
lämna, sjungande en kärleksduett, .sce- Äfven Linda skyndar ut. Under tiden nom påtvingade bruden. Vidare be$
v
Första akten: Arrendegård i byn nen, på hvilken nu prefekten och Anton hon är borta, inkommer Arthur för att rättar han, att Arthurs syster, grefvinChamonix i Savoyeralperna. Medan kö- uppträda. Prefekten har fått reda på ännu en gång se f-in älskade. Hans nan af Sirval, numera gifvit sin tillåren bakom scenen kallar folket till kyr- marquisens afsikter, hvilka han delgif- stolta mor har nämligen upptäckt so- telse åt sonen att gifta sig enligt egen
kan, uppträder Martha, som oroligt af- ver arrendatorn och råder honom att nens liaison och vill nu tvinga honom böjelse. Folket omringar marquisen,
vaktar sin mans återkomst från slottet, aflägsna Linda så fort som möjligt och att gifta sig efter sitt stånd. Detta som förkunnat denna glada underräthvarest det afgöres huruvida han skall låta henne borttaga med savoyarderna. vågar likväl Arthur icke delgifva Linda, telse. Efter det alla lämnat scenen,
få arrendet förnyadt eller ej. Anton Anton, Martha och Linda inse själfva utan antyder blott något härom i en inför Pierotto den vansinniga Linda;
låter likväl ej länge vänta pä sig, utan nöivändighetenhäraf och lyda prefektens kärleksduett. Häröfver grubblande ob- prefekten inträder äfven kort därpåoch
kommer sin hustru till möteä med de råd. Afsked och bön.
serverar Linda ej att en tiggare in- törskräckes, då han ser den armas tillbästa förhoppningar. Strax därpå uppAndra akten: Ett elegant rum iPa- trädt. Det är hennes far, hvilken, då stånd samt skyndar för att förbereda
träder äfven den af folket med jubel ris. Linda befinner sig här i ensam- hon tillkannagifver sig för honom, ka- föräldrarne på olyckan. Nu uppträder
hälsade marquisen, som jämte sin sy- het, men hör plötsligt en positivspela- star det guld han nyss af henne er- Arthur med ett dokument, hvarigenom
ster grefvinnan at Sirval är ägare till res säng ljuda vid sitt fönster. Hoq hållit för hennes fötter, ty han håller Lindas far återfår arrendet och ser till
godset. Marquisen försäkrar åt alla sin igenkänner Pierotto, och gifver sig till- henne for ärelös och skall aldrig för- sin förfäran Lindad olycka. Äfven
nåd, i all synnerhet ät arrendatorn, känna för honom. Länge har han sökt låta henne. Då instormar Pierotto och folket ibyn har fått höra härom och m
hvars dotter han ihemlighet åtrår, och den förlorade, hvilken han nu återfin- berättar att i ett närliggande palats alla samla sig på platsen. Linda igenåt hvilken han äfven lofvat en plats ner i glans och rikedom. Pierotto får firas Arthur af Sirvals bröllop. Lin- känner af alla blott sin mor, men inpå slottet. Glada och förnöjda lämna nu upplysningar om att det är den för- das förfäran vid denna underrättelse gen annan, ej ens Arthur, som med- » "t
alla scenen. Dä kominer Linda. Hov mente fattige målaren hon har att tacka ökar än mera fadrens vrede och för- veten om sin skuld förgäfves söker
älskar den fattige målaren Arthur, som för denna prakt, och att målaren är bannande henne störtar han ut. Linda göra sig igenkänd. Detta lyckas hoÄ
helt visst en gång skall blifva berömd ingen annan än grefviunan af Sirvals åter blir af den häftiga sinnesrörelsen nom först då han sjunger de första
och bereda henne en god framtid. Hon son, hvilken här i all ära omgifvithenne vansinnig och endast med stor möda stroferna ur kärleksduetten i andra
stores emellertid af unga savoyarder, med denna Jyx såsotn bevis på sin upp- kan Pierotto bortföra henne.
akten, och hon sjunker afsvimmad ned.
hvilka skola lämna hembyggden. Till riktiga kärlek.
Tredje akten: Plats ihembyn. Fol- Gemensam bön. Ändtligen
vaknar
dem sällar sig äfven Pierotto, som vid
Efter det Pierotto aflägsnat sig in- ket mottager ined stor glädje de hem- Linda, igenkänner nu alla och är lyckaffärden sjunger sin sorgsna ballad. träder marquisen, hvilken upptäckt den vändande savoyarderna. Strax därpå lig med sin älskade dä intet hinder
Därpå aflägsna sig alla, utom Linda, skönas vistelseort och nu vågar närma uppträder äfven den hemvändande mar- mera möter för deras förening.
för att förbereda sig till resan. Till jsig henne. Stor duett. Med harm quisen och berättar att Arthur, samma

1

11

*^

P

2

Eric Sundströms
Fotogra/iatelier.

Fabiansgatan 27, hörnet af Norra Es

plan adgatan,

isamma hu« som Nordiska Bosä

tningsmagi

;

tillfälle att i ännu högre ärrad än hittils tillmötesgå ärade kunder i deras fordringar på ett för■sta klass*

AXEL PIHLGREN
Herrar Akademici

5

O b g.X
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Si*********************************

ALEXANDERS TEATERN.

IStudenthusets Restauration äter man
bäst och billigast.

Frukost, Middag och Kvällsvard
mark per månad.
O för 50

>

Torr &enuine Arraks Punsch. Guldmedalj i Paris ttttto.

Kaserngatan

E. Ivanoff'.

-C

I
c-

(0

INE V M AN 1
Ång-Korffabrik.
Humleberg 5. Tölö. Tel. 13 34

"TO
(fl

Trekanten 3 (Spennerts hus), tel. 933. SödraEsplanadgatan 2. tel. 928. Saluhallen 70—72 tel. 2125.
Finska

CM

fhafmif s

apparater, mönster, garn och tillbehör, hvarmed
vackra arbeten kunna åstadkommas såsom mattor,
dynor, slädrypr etc. Apparatens handhafvande ä-

Opera i-'5 akter. Musiken af Donizetti

res efter dem medföljandebeskrifningen på några
minuter och är arbetet intressant och går fort.

Personerna

TH. NEOVIUS,

Markisen
Prefekten
Antonio, Lindas fader
Magdalena, Lindas moder

S:r Coletti.

„
„

Beltramo
Pimazzoni
S;ra Nicolini.
„

Linda

Carl, markisens brorson
Petter, Savojard-gosse

Colombati,

S:r Signoretti
S:raDovani
S:r Petruccio.

Bondfolk, savojarder m. m.
Handlingen: l:sta och 2:dra akten på landet, 3:dje
i Paris,

Järnsängsfabriken,
Enda Specialfabrik iFinlandTor

Järnsängar o. Madrasser.
Betydligt billigare än de utländska.
Illustrerade kataloger på begäran.

Med benäget biträde af Filharmoniska sällskapets

EMIL REHNBERG.

or-

kester i Helsingfors

Märkning
och alla sorters tapisseriarbeten utföras af

Sally Wredenberg
Lilla Robertsgatan 1, 1 tr, upp.
Specialite

A

Beställningar emottages,

Nya Barngarderoben
2 Mikaelsgatan 2
K. F. Larsson.

Borst- c*3 I*on.s©lfi*-'fc>i*ilsL
Rödbergsgatan 9. BUTIK Alexandersgrataii 46.
Centrals hus.
Rekommenderar sina prisbelönta tillvärkningari parti och minut till billigaste priser. Återförsäljare erhålla hög rabatt. Order
från landsorten expedieras prompt.

Hulda Lindfors

MT HERMES' SALUHALLAR
"W®
—

Alexandersgatan 19
Magasundsgatan 2.
Subbassementvåningen. Hnfvudingång från Hagasundsg-.
Försäljning afHaJlfå slags jma.tva.ror, frukter, konserver m. ni. till modepriser
rata
—
10 e. m. Söndagar 7 9 f. m
— Saluhallarna öppna Helgfria dagar 7 f
lo e. m,

ESPLANÅD-KAPELLET.
Efter utländskt mönster serveras direkt från fat

'

_'|_

HVOlnllluDL
J yluulUJi

fåamßriné cföesfauranf.

Största urval

Glasvaror
Till billiga priser

FRISKA OSTRON,

OBS: vid Sidornwska affären
V lim AT UYCI7

per dussin Fmk 2:50.

AGNES JOHANNSEN
N. Esplanadsg.

Pappers- &

upp

O

o

IT

N. Esplanadg. 43

Eikhaltigt lager af Postpapper, Cirkelbestick m. m

t;

Fotbehandling
meddelas af Agnes Johannsen utex. från Kongl. Hof
Fältskär Ch. Berggren.
N. Esplanadgatan 27,
1 trappa upp.
Telefon 83.

trän det mörka sidorummet. Lorenzo tala med Lorenzo. Då hör hon at de
närmar sig beslutsamt glasdörren och druckne banditernanågra strofer, hvilka
till bådas öfverraskningmöterdem mar- hon sjungit kvällen förut i sin kamquisen. Hvad för honom hit? Ett mare och meddelar raskt Lorenzo sin
möte naturligtvis med ladyn, såsom han misstanke. Denne befaller att fängsla

.

Förstaakten :■ Hallframför ett värdsupplyser lorden och med Zerlina, såsom banditerna, hvilka förgäfves söka fly.
hus. Roraergka dragoner stå ibegrepp
han säger åt officeren. Svartsjukan Chefens befallning hittas hos dem och
röfvare,
företaga
att
ett ströitåg mot
förhindrar de båda herrarne att när- Lorenzo tager sina mått och steg. Alla
hvilka hålla sig dolda i bergstrakten,
mare
undersöka sakförhållandet, detta skota 'gömma" sig och dragonerna föroch dricka för en lycklig utgång. Deras
mera, som äfven de bägge da- delas rundt omkring. Endast Beppo
Diavolo,
desto
likväl
icke
del
i
officer Lorenzo tager
sofrum,
från merna nu uppträda också de lågande kvarlämnas som lockfågel förröfvarhöfdryckeslaget, ty han är sorgsen öfver Andra akten: Zerlinas
dingen. ögonblicklig dödhotar honom,
kommer
hvilket
ena
sidan
in i af svartsjuka.
man på
att den sköna, men fattiga Zerlina i
Tredje akten: Ett italienkt bergs- om han ej lyder den inärheten gömde
morgon skall gifta sig med den rike engelsmännens rum och på den andra
bonden JTranzesco och af denna anled- i ett mörkt sidorum. Zerlina ledsagar landskap. Pra Diavolo, nu klädd i full Lorenzos befallningar. Då nedstiger
ning sökerhan gräl med henne. Scenen engelsmännen igenom och det blir åter röfvarkostym,stiger ner från berget och Fra Diavolo från klippan, ser Beppo,
afbrytes emellertid af ett engelskt par, mörkt. Då smyger marquisen sig in gömmer en biljett i ett ihåligt träd. tror alt vara klart och triumferar öfsom öfverfallits och plundrats af röf- för att rekognoscera, gifver genom en Brefvet skall underrätta hans rundt om- ver att planen lyckats. Men Lorenzo
varene. Dragonerna draga nu upp för barkarole banditerna den aftalade sig- kring gömda banditer, att, sedan alla rusar nu till och frånrycker honom geatt förfölja banditerna. Stor duett af nalen och Beppo och Griacomo stiga in begifvit sig till kapellet, skola engels- väret. Fra Diavolo springer bäfvande
det engelska paret, hvilket sedan en genom fönstret. ManhörZerlina komma männen och deras skatter tagas ibe- upp för klippan, men dragonerna giiva
laugre tid åtföljts af en neapolitansk tillbaka och alla tre bofvarne smyga sittning. Kort därpå ilar han bort ty eld och röfvarhöfdingennedstörtar dödmarquis, som till lordens förargelse if- sig in i det mörka sidorummet. Un- soldater och bondfolk börja samlas i ligt träffad.
-*""*rigt gör sin kur för ladyn. Nu är han der en stor kavatina klär hon af sig anledning af pingstfesten till kyrkan.
engelska
paret visar sig, men
emellertid lyckligtvis försvunnen, men och somnar in, hela tiden observerad Äfven det
Sorgsen kommer
isamma ögonblickhåller en vagn fram- af röfvarena. Dessa ämna sig just inslå en bergstig.
— Stadtteater i Wiirzberg gjorde
afsked af den
tager
engelshos
Lorenzo
hit
och
utföra
för dörren och marquisen träder in. tram för att
stölden
på dör- trolösa Zerlina som idag skall gifta lycka med lustspelet
" MDie Furcht vor
Sedan engelsmännen gått in isitt rum, männen, då ett härdt bultandegömställe.
sig med den rike bonden. Snart in- der—Schwiegermutter af Clara Ziegler".
betjänas marquisen af Zerlina. nFra ren åter jagar dem in ideras
Schillers Wilhelm
Tell"
Diavolo", som uppträder omedelbart Det är Lorenzo, som återvänder med finner sig äfven Zerlina jämte de öfriga
därpå i en komisk scen med tvänne soldaterna, upplyst af en mjölnare, att och alla slå sig ner för att dricka en väckte entusiastiskt bifall vid första
uppförandet å Deutsches Theater i
banditer, afslöjar sig som röfvarhöfdin- röfvarhöfdingen begifvic sig hit till välgåugsskäl.
Emellertid rusta sig dragonerna till Lodz (ryska Polen)
gen. Med en serenad lockar han la- Terracina. Medan Zerlina skyndar att
dyn fram och upptäcker under denna skaffa mat åt de hungriga soldaterna, uppbrott mot röfvarena, och Zerlina har
scen guld och banknoter i de båda uppträder lorden och båda höra buller flere gånger, ehuru fåfängt, sökt fä sam-

Notiser.

iren, hvilken är tillökadmed nya och eleganta (1 lekorationsföremaloch apparater, är därföre i
A arbete. p
ris för visitkortsfotografi,-/ Fmk 6 p r. dussin
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Ritmateriaiiehandel
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främlingarnas kläder. Emellertid hafva
soldaterna återkommit efter att i en
skärmytsling hafva ätereröfrat ladyns
smycken. Ladyn vill af denna anledning belöna Lorenzo, eller, då denne
vägrar, Zerlina med tiotusen lire, så
att intet hinder mera står i vägen för
—
de bådas förening. Soldaterna draga
vidare för att fortsätta jakten efterFra

27, 1 tr.

Telefon 83.

i

3. Mikaelsgatan 3.

HelsTiigrorTTjérgffatan 10

TU. WZTLFF>s

*3tiya glasmagasinet

per seidel (Schöppen)

«1

.Med ånga och massage rengöres hudtin från
pormaskar, finnar, frassel etc, hvarigenomhuden stärtes och uppfriskas. (Amerikansk metod),

Ånsiktsbehandling

Ungerska och RhenskaViner m, m.

Fra Diavolo

BARNKLÄDER.

Besök:!

Jj

a 75 p

Ständigt lager af färdiga

C E. LINOGREN.

Besök.!

6

2

Telefon 13 32

Fullständiggaranti.

Guldbroderi. och

H

Va 8 e. m

Börjas kl.

Mikaelsgatan N:o

C. E. LINDGREN's

Kostymérna från Fru Bergers etablissement.

50 Alexandersgatan 50.
OBS.!

3

»■*■

Markisens sekreterare

Försäljningslokaler:

«<

Linda.

EJ

Ssa

hus.

För l;sta gången

M

I

Öl på seidlar Varmaportioner m. m

Mikaelsgatan 4,

Fredagen den 18 Februari kl. 7 */a e. m
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I

Fullständig restauration!

JULIUS SJÖGREN
Centrals

t Ylle- och trikotvaruaffär. I
*
Välsorteradt lager. Billiga priser.

sSfaliansßa (Bperan
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Eric Sundström.
Fabiansgatan 27
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W:m EKBERG. Cognac-, Punsch- och Vinhandel. Alexandersg. 52. Telef. 2178. Helsingfors.

ALEXANDERS TEATERN.
%3ffaliensßa (Bperan

Annonsera

€&rogram~c£laåef"

För första

Annonserna ytterst billiga, särskildt om do tagas för längre tid.

Zi

öi
Zo

S5
m lv
CD
CD

c<

Hvar> e annonsör får sis
tidningen hemsand

/7Ao I
UOS.I

—

/7Ac /

«/c/ö..

—

G-ratis. -5-

-5-

Annonser och prenumeration emottagas å tidningens kontor Mikaelsgatan 1, 1 tr. upp

Försumma ej att nnonsera så länge
några lediga platser ännu
återstå.

Lösnummer i Laurents urb.utik
och genom kolportörer.

M

8»"

din er

&

ländska och inhemska
sorter, linierade och

San Marco
Lord Pockburg, en resenär
Lady Pamela, hans hustru
Lorenzo, kapten vid karabiniererna
Matheo, värdshusvärd
Zerlina, hans hustru
Giacomo \ Fra Diavolos vänner

.. .. ..

Peppo lH
Francesco, Zerlmaj^^istman
T^n

fe, B O§

DAHLBERGS PAPPERSHANDEL.
85

Alexandersgat 15.

M

Då det af
medlet
sålunda eger förmågaatt upphäfva syrebildning och för#^ ruttnelse
%J)
i munhålan samt ytterst anabt förstörsjukdomsbildande bakterier, som därstädes kunna förekomma,

\£p

@
33

Nyberg,

tes

Tandläkare Lenhardtson angifna

måste jag på det högsta hos allmänheten förorda

&>:

CO

%SA

f^J

■■■tI

\/?
f*W

bruk.
medel imånga hänAtt det samma äfven som
O dess
osökt
CO
seende bör
en vidsträckt
ofvan
starkt
antörda
bakteriedadande värkan. %mi
O af dessStockholm,
den 6 April 1895.
yttre
användning framgår

äga

Kostymerna från Fru Bergers etablissement
Med benäget biträde af Filharmoniska sällskapets orkester iHelsingfors,

Börjas kl.

■

■

%J^

Boskieri

karabinierer m. m.
Handlingen försiggår ibyn Terraccina,

/Ä

Va 8 e. m

Med. Dr., Docent ibakteriologi vi(ntarolin|kaInstitutet.

ff\

&ÖOOOOOOOOOOOOOO©

E © IL66

CD

Ledig annonsplats.

för munnens, näsans o. hudens vård

Fredr. Edv. Ekberg,

Mineralvattenfabrik

Bageri &Konditori

Telefon 169.

Kirmatrjdc utföres billigt.

Cleco.

.„

■

fU

„ Tibiletti.
S:ra Colombati,
(S:r Beltramo
\ „ Coletti.

...

■

Albin Lenhardtsons
STO3IATOL

prosesser.
' %J
5« Ben dödar kolerabakterierpå 1I2
feberns,
ty
3t minut samt foid
difterins ocli 3M
rosfeberns bakterie på omkring Iminut, fcj
/Jk C Deu dödar utspädd med 2 delar sjn
2T vatten kolerabakterier på mindre än 1niirosfeberns och difterins bakteriepå min- Gfl
© nut,
dre än 2 minuter samt tyfoidfeberns bakterie Ql
Q
jsf på 3 minuter.
afl

S:ra Dovani.
S:r Petrucoio.

Tiondp,

Herrl^B^B

\3

S:r Torsini,

„

På begäran af Tandläkaren
Lenhardtson har jag undersöktett af hononM
sammansatt munvatten, kalladt
Hj

och får häröfver afgifva följande intyg.
H
1. Lösningen är opalfärgad och till reak- VJ
Sr tionen svagt alkalisk.
2. Den värkar nedförd i tarmkanalen H
S
Ä
t6'7ie giftigt.
3T
8. Den förhindrar under en tid afminst lM
$U
34 timmar syrebildning imjölk.
/%
4. den värkar upphörande eller högst
3T väsentligt hämmande af förruttnelse-

Bondfolk,

Helsingfors, Aleiasdeisg. 26,

olinierade,

Q
Q
£J
fj^

gången

Personerna
Fra Diavolo, under namn af Malkio

Avg. Ulf. Eartwa!

rikhaltigaste lager af ut-

Jg'
I^l

Opera i 3 akter. Musiken af Aubert

Spirituösa.

Brefpapper

PS

Fra Diaoolo.

J. C. IVLEXMONTAN
B.
Innehafvarc:

"-a

Lördagen den 19 Februari kl. Va 8 e. m
Första debut af tenoren S:r TORSINI.

Tillverkningen står
under kontroll af filo
sofie doktor /^. Modeen.

K. A. DAHLIN

3R.ÖHL

DROGHANDEL,

Sadu å 20 p:i

Elvira

Skilnaden 15—17.

Glogalan 4.

Reine de Hollande a 15 p:i.

Fönstervadd.
Fönsterkitt.
Lohsi'B parfymer.

52 Alexandersgatan 52

w-

■«■i

O

hos

Heleolin (Råttgift)
Viol trål in. m.

Helsingfors

P)

a 15 p:i.

=3

Jae b Reincke

o ■

HOTEL KAMP.
program.

program:
o
u

3

<1

å/f*i (%

Bosc,

1. Marche des petits pierrots
2. Quadrille avs Blaubart"
3. »Fruhlingskinder", Walzer
4. Alla stella confidente, Eomanze

w

Offenbact

..

Waldteufel,

Robandi

QS

o"

.

zur

Oper

La

gazza

ladre'1

Wallace.

8. Soirée d'été, Walzer
9. Fantasie avs Pajazzo"

Vollstedt,

iSchwarz

Grieg.

Verdi
Pupilla.

iener Damorkestern

J. C. Schw rz.

Rossini
Waldteufel,

Leoncavallo

Eichter
10. Goldelse, Mazurka
Conradi
Europa.
Potpourri
Keise
durch
11. Die
Bayer.
12. Japaniscber Siegesmarsoh

€. GOHLE.
■ wmmm

1

Zeller

handier"

Ouverture

7. Ouverture zur Oper Maritana"
8. Lustige Briider, Walzer
9. ,Em Tag in "Wien", Tongemälde
10. Anitra's Tanz avs Peer GyntjS
11. Fantasie avs »Aida"
12. Maroia Bersaglieri

g

Lineke,
Menotti-Marsch
Komzak,
Ouverture. Edelweis
Braga
Der Engel Lied
Strauss
Neu "Wien, Walaer
Avs meiner guten Vaterstadt, Tänze Wagner.
Fragmente avs d. Oper. MVögel

5. Das liegt bei uns im Blut, Mazurka Ziehrei
Gauwin
6. Marivaudage

z<=>

Q3

Lördagen den 19 Februari 1898

Fredagen den 18 Februari 1898

~wW^ Lamp-, Galanteri- &. Kortvaruaffär
en gposs; en detalj.

!
K.

OBS.! Saison JVoveautés inkomna, OBS.!

ocR åieåosfallampor, | OBS.!
tfiorås", <£a&~,
Kupor, Brännare,

j

etllft slåss la,ixi.i>tilXl3©li.c>r
08pr Största sortiment. ~^K|
Brons och Kristall Ljuskronor,Kronor för gas &elektriskt
ljus, Lampetter, Väggarmar, Lampslöjor, Skärmar: siden,
crépe, satin.

Största urval Amplar
e:x.-tTTBk, fiixa.

(ifrån Fmk 6.

ooli "billig;a

8'" rundbrännare.)

Partilampor, tak, vägg
& bords,

lampglas, veke.

S!

(Återförsäljare erhålla
törsta, möjliga rabatt).

Extra

.

Bordslampor, Wunderlampor, AlabaNytt! Superbalampan" (största ljuskraft),

Lyktor, Lanternor, Prisiner, Ljusmanschetter.)
Italienska Terracotta Taser, Fat & Figurer,Franska
och Böhmiska Bisqvit & Porslins Figurer.

H:fors 1808, Huvudstadsbladets Nya
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